
 

 

 

 

Комплекси вправ 

для інтелектуальних 

розминок 



Комплекс № 1 

1. Що таке ліжко? 

2. Хто такий таксист? 

3. Скільки місяців у році? 

4. Скільки місяців у порі року? 

5. Назва першого місця осені? 

6. Як називається лаз, отвір в дереві зубі? 

7. Виправ помилки: "Снігова принцеса", "Хлопчик і Карлсон", "Спляча 

принцеса", "Синя шапочка". 

8. На яке дерево сяде ворона після дощу? 

9. Скільки ніг у поросят? Скільки ніг у карася? Скільки лап у індика? Скільки 

рук у їжака? 

10. Які ознаки може мати сніг? 

11. "А що це у людини?" 

У птаха крило, а у людини ... У собаки морда, а у людини ... У машини мотор, 

а у людини ... У берези сік, а у людини ... 

12. Жили два хлопчики і один чоловік. Скільки було там ніг? 



Комплекс № 2 

1. Назвати ознаки, які може мати пісок. 

2. Закінчи речення: 

Літакові управляє...  

Трактор водить...  

Стіл пофарбував...  

Дошку вистругав...  

В будинку світло провів ...  

В шахті трудиться ... 

3. Як називається гриб в крапочку? 

4. Що знаходиться в середині капусти? 

5. Хто з казкових героїв міг дати такі телеграми: 

"Купив насіння, приїжджайте садити". 

"Втік від зайця й від ведмедя".  

"Ключ дістав скоро буду".  

"Зобов'язуюсь мити посуд". 

6. ким (чим) раніше були: курча, кінь, дуб, день, лід. 

7. На яке запитання не можна відповісти "так". (Ти спиш?). 

8. Скільки лап у двох ведмежат? 

9. Скільки вух у трьох мишенят? 

10. Стоїть у дворі дуб. На дубі - три гілки, на кожній гілці - по три яблука. 

Скільки всього яблук? 

11. Ти і я, і ми з тобою. Скільки нас усього? 

12. Скільки горошинок у порожній склянці? (Жодної). 



Комплекс №3 

1. Скільки днів в тижні? 

2. Який третій день? 

3. Який день йде після суботи? 

4. Назвіть попередній день середи? 

5. Що важче: 1 кг вати чи 1 кг металу? 

6. Виправ помилку: 

"Вовк і п'ятеро козенят". 

"Льодяна королева". 

"Сестриця Оксаночка і братик Іваночко". 

"Дерев'яний бичок". 

"Курочка і троє мишенят". 

7. А що це у людини? 

У цукерки фантик, а у людини .-.. 

У підводного човна перископ, а у людини ... 

У машини мотор, а у людини ... 

У берези сік, а у людини ... 

8. Що таке стіл? 

9. Що таке автобус? 

10. Відшукай зайве слово: 

- диван, стіл, вікно, шафа; 

- диван, стіл, крісло, стілець; 

- ялина, липа, бузок, береза. 

11. Що знаходиться на початку землі? 

12. Ким (чим) раніше були: 

метелик, чоловік, війна, корова. 



Комплекс № 4 

1. Яким гребінцем не можна розчесатись? (Гребінцем півня). 

2. Що можна побачити із заплющеними очима? (Сон). 

3. В який горщик не можна налити води? (В новий). 

4. Що в кінці літа і на початку осені? (О). 

5. З якого посуду не можна нічого поїсти? (З порожнього). 

6. Визнач зайве слово: 

. - стіл, чайник, стілець, ліжко; 

- ялина, дуб, береза, смородина; 

- орел, заєць, лисиця, ведмідь. 

7. Що таке ліс? 

8. Хто може насупитись? (Небо, людина). 

9. Що є у дерева? (Листя, квіти, плоди, стовбур, корінь, тінь, гілки). 

10. Хто більший: корова чи коза; птах чи бджола. 

11. Назвати меблі, що мають два склади. 

12. Пригадай назви видів транспорту з трьох складів. 



Інтелектуальні хвилинки 

- Назви ознаки, які може мати сніг (холодний, блискучий, білий, 

розсипчастий, лапатий, зірчастий, колючий, м'який, пізній, іскристий, свіжий, 

несподіваний, глибокий, мокрий, пухнастий, важкий). 

- Які серед цих ознак головні? Чому?   . 

- Спробуй дати чітке коротке визначення речей, якими користуєшся (олівець, 

стілець, ложка, вчитель, шофер, кухар). 

 

Скоротити речення 

Оля читає сестричці книжку (Оля читає книжку, Оля читає) 

 

Заміни одне слово 

Півник співає пісню (Соловей, дівчинка) 

 

Знайди помилку 

У лісі ми збирали моркву    На яблуні виросли шишки 

Ведмідь живе у нірці     Сова вдень спить 

 

Поміняй місцями склади 

Банка (кабан), насос (сосна), нора (рано) 

 

- Хто це? Що це? 

Білий, холодний...    Червоне, солодке, соковите ... 

Пухнаста, руда, хитра...    Весняний, сонячний, 

теплий...1 

Сірий, зубатий, голодний...    Прозора чиста, холодна... 

 

- Хто або що? 

Нявчить  Гавкає  Шипить  Реве   Виє 

Каркає  Цвірінька  Кує   Співає  Квакає 



Хрюкає  Пищить  Варить  Лікує  Навчає 

Малює  Пише  Продає  Стоїть  Стрибає 

Літає   Спить  Бігає   Сміється  Плаче 

 

- Виправ помилки у назві казки 

"Жовта шапочка"    "Снігова принцеса" 

"Вовк і п'ятеро козенят"   "Настя і ведмідь" 

 

- А що це у людини? 

У птаха це .крило, а у людини… 

У собаки морда, а у людини... У машини мотор, а у людини... У берези сік, а 

у людини... У лева паща, а у людини... 

- Придумай риму 

Мама - рама - сама    Гілка - бджілка 

Олівець - малювець    Бичок-бочок 

Кішка - ніжка     Сорока – білобока 

 

- Ким (чим) раніше були кінь, корова, дуб, день, війна, жінка, лід? 

 

Вправи 

1. Скільки всього пір року? 

2. Який по порядку серед осінніх місяців вересень? 

3. Скільки місяців у порі року? 

4. Скільки днів у тижні? 

5. Назва першого дня тижня. 

6. Як називається дерево з білою корою? 

7. Хто батько жолудя? 

8. Кого залишила хазяйка? 

9. Що буває завжди тільки холодне? 10.Що знаходиться в середині дірки? 

11. На яке запитання не можна відповісти "так"? 



12. На яке дерево сідає горобець після дощу? 

13. Скільки лап у двох ведмежат? 

14. Скільки вух у трьох мишенят? 

15. Стоїть у полі дуб. На дубі 3 гілки, на кожній по одному яблуку. Скільки 

всього яблук? 

16. Ти і я і ми з тобою. Скільки нас всього?  

17.По небу летіли горобець, ластівка і джміль. Скільки летіло птахів? 

 

Хто з казкових героїв міг дати такі телеграми ? 

"Пам'ятай, все щезне о 12 ночі"  

"Втік від зайця і від вовка"  

"Приніс з млина борошно" 


